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BUENOS AIRES - IGUAZU - CALAFATE - USHUAIA 20192020   

BARILOCHE

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO 2019 A FEVEREIRO 2020

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MONGÓLIA

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
JAPÃO

COREIA
DO SUL

COREIA
DO NORTE

TAIWAN

IRÃO

PAQUISTÃO

ÍNDIA

BUTAN
NEPAL

MYANMAR

BANGLADESH

SRI LANKA

VIETNÃ

TAILÂNDIA

LAOS

FILIPINAS
CAMBOJA

MALÁSIA

INDONESIA
PAPUA

AUSTRÁLIA

NOVA ZELÂNDIA

GRÉCIA TURQUIA

SÍRIA

JORDÂNIA

ARÁBIA SAUDITA

LÍBANO

ISRAEL

CATAR

IRAQUE

KUWAIT

OMÃ

IÉMEN

U. A. E.

TUNÍSIA

EGITO

MARROCOS

ETIÓPIA

QUÊNIAUGANDA

TANZÂNIA

MADAGÁSCAR

ZIMBABWE

ZÂMBIA

MOÇAMBIQUE

ÁFRICA DO SUL

NAMÍBIA
BOTSWANA

ARMÉNIA

CAMARÕES

MAURÍCIA

Ilhas SEYCHELLES

Ilhas MALDIVAS

POLINÉSIA FRANCESA

Ilha de Tasmania

Ilha de Java Ilha de Bali

Ilha de Sumatra

rarce1@live.com.mx

Ilha de Zanzibar

Tahití

Bora Bora

Ilhas Galápagos (EC)

Calafate

Buenos Aires

ARGENTINA
Iguazu

3

Ushuaia

2

2

2

2

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE HOTÉIS

Buenos Aires Dazzler Maipú 4*

Iguazu Raices Esturion 4*

Calafate Design Suites 4*

Ushuaia Mil 810 3*+

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo 2 participantes. Guias locais em espanhol.
Visitas e excursões em serviço regular.
Preços não se aplicam em Congressos e outros eventos.
A ordem do programa pode ser alterada e, em virtude dos voos 
internos disponíveis, pode ser necessário adicionar noite extra em 
algumas das cidades.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

ITINERÁRIO DIAS NOITES        PREÇO DESDE

AM021E 11 8 1.890 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 557€  TOTAL 2.447€

1º DIA:  LISBOA - MADRID - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indi-
cado. Formalidades de embarque e partida com destino a 
Buenos Aires, via Madrid. Noite e refeições a bordo. 

2º DIA:  ... - BUENOS AIRES  SA 
Chegada, assistência do nosso representante local e trans-
fer ao hotel (check-in a partir das 14h/15h). Dependendo da 
hora de chegada, tempo livre para explorar Buenos Aires. 
Alojamento.

3º DIA:  BUENOS AIRES  APA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica, começando pelo 
imponente Congresso Nacional e pela “Plaza de Mayo”. 
Ao seu redor poderá encontrar a Casa Rosada, sede do 
governo nacional, a Catedral Metropolitana e o Cabildo. 
Do coração histórico passa-se para o coração cultural da 
cidade, admirando o emblemático Teatro de Cólon. De 
seguida, descubra o tradicional bairro de San Telmo e o 
pitoresco bairro de La Boca. Repare nas casas multicolo-
ridas, no clima nostálgico dos seus bares e cruze-se com 
os apaixonados “tangueiros”, protagonistas de grandes 
espetáculos ao ar livre. Continuação até Palermo, bairro 
residencial onde se encontram o Zoo, o Parque 3 de Fe-
vereiro e o Planetário. Finalmente, visita de La Recoleta, 
um dos bairros mais exclusivos e sofisticados da cida-
de. Tarde livre. De noite, recomendamos que assista a 
um jantar-espetáculo (opcional) de tango. Alojamento. 
Nota: Possibilidade de passar noites extra em Buenos Aires, 
assim como reservar visitas/excursões opcionais. 

4º DIA:  BUENOS AIRES - IGUAZU  APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto, formalidades de 
embarque e partida em voo com destino a Iguazu. Che-
gada, receção pelo agente local e transfer ao hotel. Res-
to da tarde livre para visitar esta encantadora cidade ou, 
conforme o horário de chegada do voo, possibilidade de 
realizar já neste dia a visita das Cataratas do lado brasileiro. 
Alojamento.  

5º DIA:  IGUAZU  APA
Pequeno-almoço. Saída para excursão de dia completo às 
Cataratas do lado argentino, localizadas no Parque Nacio-
nal de Iguazu. Este parque, juntamente com a reserva, ofe-
rece 55.500 hectares de exuberante vegetação subtropical, 
onde árvores gigantescas, samambaias e lianas convivem 
com borboletas multicolores, vistosas aves coloridas e ou-
tros exemplares de fauna. Destaque para o “passeio infe-
rior”, onde poderá observar as quedas de água “Dos Her-
manas, Bosetti e Escondido”, bem como desfrutar de uma 
vista panorâmica das quedas de água da Ilha de San Martin 
e Unicón. De seguida, pelo “passeio superior”, chega-se às 
cataratas de San Martin, que proporcionam uma vista geral 
sobre o lado Brasileiro das cataratas. Mais tarde, saída em 
direção à estação central de onde parte o comboio para a 
“Garganta do Diabo”, ponto onde Iguazu mostra toda a sua 
força e beleza. Regresso ao hotel. Alojamento.

6º DIA:  IGUAZU - CALAFATE  APA
Pequeno-almoço. Saída para excursão de ½ dia às Cata-
ratas do lado brasileiro, com vista panorâmica da Ilha de 
S. Martin, Salto Bozzeti e do circuito superior. Caminhan-
do pela passadeira, encontrará numerosos miradouros 
e encantadoras paisagens das cerca de 275 quedas que 
compõem as Cataratas do Iguazu. Do lado brasileiro, terá 
a oportunidade de chegar bastante perto das cataratas 
Floriano, Deodoro, Benjamim e Santa Maria. Finaliza-se o 
passeio com um elevador panorâmico até ao autocarro. De 
seguida, transfer ao aeroporto e partida em voo com desti-
no a Calafate. Chegada, receção no aeroporto e transfer ao 
hotel. Alojamento.

7º DIA:  CALAFATE  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, saída para reali-
zar uma excursão de dia completo ao Glaciar Perito More-
no (com entrada incluída e safari náutico). Ao partir de El 
Calafate poderá observar o Lago Argentino com a sua Baía 
Redonda, habitat natural de cisnes de pescoço negro, fla-
mingos e gansos, entre outras espécies. Ao entrar no Par-
que Nacional Los Glaciares, contemple as cerejeiras, faias e 
flores típicas do Bosque Andino Patagónico. O tour culmina 
com a chegada ao Glaciar Perito Moreno. Este autêntico rio 
de água em estado sólido é uma massa de gelo em contí-
nuo deslocamento. O processo que explica a formação de 
gelo glaciar passa pela acumulação de neve ao longo dos 
séculos, produzindo a libertação do ar interior com o seu 
próprio peso. É um dos glaciares mais imponentes e já foi 
chamado de "oitava maravilha do mundo”. Durante esta 
excursão percorrerá as diferentes passagens que permitem 
observar, de distintos pontos, esta maravilha da natureza. 
De seguida, aventure-se num Safari Náutico (1 hora de du-
ração) para compreender a verdadeira imensidão do Gla-
ciar Perito Moreno. O passeio começa no Puerto Bajo de las 
Sombras, situado a 6km do Mirador do Glaciar. Embarque 
para navegar o Lago Rico. Ao chegar ao extremo sul do 
Canal de los Témpanos, a embarcação situa-se a uma dis-
tância prudente da parede do Glaciar Perito Moreno. Deste 
modo, terá a possibilidade de observar de perto as paredes 
do glaciar e os seus contínuos desprendimentos sobre as 
águas do Lago Rico.  Regresso ao hotel. Alojamento.  

8º DIA:  CALAFATE - USHUAIA  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aero-
porto e partida em voo com destino a Ushuaia. Chegada, 
receção no aeroporto e transfer ao hotel. Alojamento. 

9º DIA:  USHUAIA  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, partida para rea-
lizar uma excursão de meio dia ao Parque Nacional da Terra 
do Fogo (entrada incluída). Ao entrar no Parque Nacional 
irá encontrar um cenário dramático repleto de cascatas, 
florestas, montanhas e glaciares que coexistem em harmo-
nia. Siga os caminhos delineados e perceba o motivo deste 
parque ser considerado uma riqueza biológica, com diversa 
fauna e flora característica da região. Irá contemplar lugares 
como a Ilha Redonda, o Desfiladeiro do Touro, a Pousada 
Alakush, o Lago Roca, entre outros “monumentos” da Na-
tureza. Continuando pela Rota 3, conhecerá a Lagoa Verde, 
a Lagoa Negra e a Baía Lapataia, que marca o fim da rota, a 
3242 km da capital federal. Durante a visita ao Parque Na-
cional da Terra do Fogo poderá ainda realizar como (opcio-
nal) uma viagem no comboio do fim do mundo. Partida da 
Estação do Fim do Mundo, seguindo pela margem do ser-
penteante rio Pipo, num transporte ecológico com o mais 
baixo índice de impacto ambiental. Circulando a menos de 
15 km/hora, desfrute de um passeio com destaque para um 
típico acampamento indígena. Esta recriação, baseada nas 
investigações sobre a vida dos índios Yamanas, mostra os 
usos e costumes deste povo incrível. Paragem junto à cas-
cata La Macarena. Regresso ao hotel e tarde livre. Passeio 
de barco (opcional), pelo canal Beagle, até à Ilha dos Lobos 
e Ilha dos Pássaros para observar e fotografar os corvos e 
Lobos-marinhos. À medida que o barco vai avançando pelo 
Canal Beagle é possível ver, ao fundo, uma imagem muito 
bonita da cidade de Ushuaia. Alojamento.

10º DIA:  USHUAIA - BUENOS AIRES (AEP) - BUENOS AI-
RES (EZE) - MADRID - ...  PA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino a Buenos Aires 
– aeroporto AEP (voos domésticos). Recolha de bagagem 
e transfer ao aeroporto internacional de EZE. Novo check-
in e formalidades de embarque em voo com destino à sua 
cidade de origem, via Madrid. Noite e refeições a bordo. 

*Deverá solicitar o voucher para este transfer online (http://
bit.ly/2CoXRW1) ou no balcão da Aerolíneas Argentinas.

11º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

GLACIAR PERITO MORENO

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO : AM021E

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

6-31/3 2110 2667 630
1-17/4 + 22-30/4 1930 2487 385
1/5-20/6 1890 2447 360
21-30/6 1940 2497 400
1/7-15/9 1965 2522 430
16-30/9 1975 2532 440
1-31/10 2050 2607 470
1-31/11 2095 2652 510
1-15/12 2170 2727 570
16/12-21/02/2020 2160 2717 565

Reservas com estadias em épocas diferentes, 
preço sob consulta.

SUPLEMENTOS AÉREOS
AIREUROPA + AEROLINEAS ARGENTINAS         
1/3-15/12 BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for 
possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de 
cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível 
em termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

TAXAS PAGAMENTO LOCAL
Não inclui ecotaxa Iguazu 20 pesos argentinos (cerca 1 Euro) por 
pessoa e noite a pagar diretamente ao hotel.


